




Welkom
Fijn dat je er bent!
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even 

voorstellen



#DiVers helpt om de zorg 
persoonlijk, slim en 
efficiënt te organiseren



Dokter anno 2022

Beeldbellen

E-consulten Teleconsultatie

Online afspraken

Inzet Thuisarts Online meetings

Online inzage



Dokter anno 2030

Digitale triage

Digital first 
huisartsenpraktijk

Zorg op afstand 
& zelfdiagnostiek

Inzet beslisondersteunende
software

Toepassing kunstmatige 
intelligentie
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Waar staan we?
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Gemiddelde score praktijkscan - totaal

Gemiddelde score per thema

• Ontwikkeling eHealth 48

• Werkprocessen 49

• Mindset 57

• Menselijk netwerk 62

• Beschikbare middelen 73

• Randvoorwaarden 78

Gemiddelde 
score: 61



Succes eHealth hangt af van zorgverleners,
niet van patiënten

Groei van portaal leidt tot minder 
telefoondruk

Voorbeeld: Huisartsenteam de 
Keen



Programma

• Boosten gebruik patiëntenportaal

• Zorg op afstand | VVR

• Gebruikerstips VIPLive

• Digicoaches

• Quick wins

• Digitale zorg voor iedereen

• Online als het kan!

Waarom?

Hoe?

Wat?



Disclosure belangen sprekers

(potentiële) belangenverstrengeling geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Sprekers ontvangen een vergoeding 
vanuit de zorggroepen voor hun 
bijdrage aan dit symposium



Let’s go!





Geert Elbers

• Huisarts Liempde

• CMIO zorggroepen regio Den Bosch

• Online dokter medicinfo

• oprichter huisartsenpraktijk.nl en goedgezond.nl
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Huidige situatie

• GEEN LEUK VERHAAL



Maatschappelijk uitdagingen



Huisartsenzorg houdbaar??

Code zwart ook in de 1e lijn!

Ziekenhuizen
GGZ
MW



Zorgvraag- en 
kostenontwikkeling:

1,1 % groei bevolking 

75+ groeit 24% 

Zorgvraag groeit 
> 6%

Trends 2023:



Arbeidsmarkt

• Opsommingpunt

• Opsommingpunt

• Opsommingpunt

• Opsommingpunt

Huisartsen uitstroom 
binnen 5 jaar 13%
binnen 10 jaar 26%

• Voldoende instroom beschikbaar! 

• Praktijk profielen – andere 
afwegingen

Ondersteunend 
personeel grootste 
probleem! 



Huisarts en 
doktersassistente het 
meest moeilijk te 
vervullen

Andere aanpak??

Vacatures



Moet het anders?

We moeten schakelen!



• Afschaffen ION?

• Snijden in takenpakket – stoppen preventie –

ouderenzorg?

• Alternatieven aanbieders in huisartsenzorg –

ziekenhuis in the lead?

• Afschaffen poortwachtersfunctie?

WIE VINDT DEZE ALTERNATIEVEN BETER 
DAN VERANDEREN RIJ-RICHTING 
HUISARTSEN??



Werkprocessen

Persoonlijk 

Binnen de praktijk 

Tussen de praktijk en andere 

zorgaanbieders

Tussen de praktijk en patiënten 

Een deel van de populatie is (niet) digivaardig!

Belangrijke punten in digitalisering:



SSFH zelfscan

• 25% huisartsen scoort onvoldoende 
op digitale vaardigheden

• Ook vaardigheden mbt HIS 
ondermaats

• Groot deel van deelnemers ziet 
“ruimte voor verbetering digitale 
vaardigheden”

Hoe zit het met digivaardigheden?



Titel presentatie

00 februari 2022

• Start simpel

• Boek successen

• Werk samen

• Merk de voordelen

• Maak stappen

• Kijk naar koplopers en deel!

Innoveren, doel geen middel, wat kunnen we doen?



DUS:

Toch een leuk verhaal!

Problematiek is groot – niets doen is geen optie! 

Oplossing: Nieuwe praktijkvoering!

EN dat is kei leuk





Verandering in de praktijk:

Hoe creëer je beweging?

14-06-2022
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Happy Miel (Verstappen)

► Trainer digicoaches bij Buro Strakz
► Zorgachtergrond
► Theatermaker
► Creatief denk-trainer
► Acteur
► Waardeloze chauffeur



Maak met een positieve insteek duidelijk wat 
er verwacht wordt en creëer zelfinzicht 
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Ik help bij de zelfscan 
en we maken samen 
een leerplan

Ik help starters bij 
de uitrol van alle 
nieuwe applicaties

Ik betrek collega’s met 
verstand van zaken

Ik verhelder de 
leervraag.

Ik ben altijd positief

Ik heb geduld

Ik heb didactisch inzicht

Ik ben digitaal vaardig

Ik coach





Wendbaarheid en 
veranderbaarheid



Wendbaarheid (kunnen)

Wendbaarheid zegt iets over het vermogen van 
medewerkers om bestaande overtuigingen, 
denkpatronen en gedrag in relatie tot de 
buitenwereld en zichzelf te observeren en los te 
laten wanneer een veranderde context dat 
vraagt. 

Veranderbereidheid (willen)

Veranderbereidheid zegt iets over de wil om 
mee te werken aan aanpassingen en 
veranderingen binnen bijvoorbeeld de 
structuur, cultuur of werkwijze van een 
organisatie of team. Het wordt toegeschreven 
aan personen die zich positief opstellen ten 
opzichte van (aankomende) veranderingen en 
die zich willen inspannen om deze 
veranderingen te ondersteunen of te 
versnellen. Medewerkers die bereid zijn om te 
veranderen, geloven in de positieve 
uitkomsten van de voorgestelde verandering 
en staan er ook voor open.

= Veranderkracht! 



Hoe raken medewerkers
gemotiveerd voor alle 
digitale veranderingen?



TIJD

NUT MEDEWERKER ERVARENNUT PATIENT

BREED LEERAANBOD

PIJN VERKLEINEN PEER-2-PEER MASSA = KASSA

INSPIRERENDE LEIDER



https://www.digivaardigindezorg.nl/home/zelftest-managers/



Succesfactoren aanpak in de praktijk

Een visie op digitalisering in je praktijk
Commitment en voorbeeldrol praktijkmanager 
en huisarts

Statement: geen keuze maar noodzaak. 
Maar…. met positieve insteek! (we helpen je)

Het afschuifsysteem van de starter 
doorbreken

Geen focus op starter, iedereen digitaal vaardig-
lerende organisatie (fouten maken mag)

Benadrukken nut en noodzaak en lange 
termijn perspectief

Verleturen en out-of-the-pocketkosten 
reserveren

Digiweten en early adopters benutten en 
coaching door digicoach op de werkplek 
zelf!

Inzicht vergroten in wat nodig is (zelftest)

Boodschap: meer tijd voor patiënt en 
prettig werken

Opname in compententieprofiel, 
functioneringsgesprekken,inwerkprogram
ma

TIJD!



De technologie moet natuurlijk ook meewerken…



Een digivaardige zorgprofessional….

…draagt bij aan een digivaardige patiënt! 



Die leuke cartoons downloaden?



www.digivaardigindezorg.nl

Binnenkort meer leermiddelen 
dankzij SSFH

http://www.digivaardigindezorg.nl/
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Rijd voorzichtig



Gesprek met Geert en Miel

Wat willen jullie weten?
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Indeling

NU Break: hapje, drankje

19.20 Workshop ronde 1

Pitstop Break: hapje, drankje

20.10 Workshop ronde 2

Pitstop Break: hapje, drankje 

21.00 Discussie - plenair

Finish Borrel

22.00 Einde

➢ Check je badge voor jouw 
programma

➢ Werkplaatssessies A t/m G



Pitstop!
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Werkplaatssessie 1
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Werkplaatssessie 2
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Richting de finish

Verandering in de praktijk vraagt om ruimte en tijd

Hoe realiseer jij dat in jouw praktijk?
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Richting de finish

1. Wat neem je mee uit dit symposium?

2. Waar ga je morgen mee aan de slag?
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Richting de finish

Welke ondersteuning heb je nodig 

vanuit de zorggroep?



Finish!



Finish!

• Voor op de praktijk:

Neem de bingokaart mee!

• Output symposium vanaf volgende 

week beschikbaar: www.regiodivers.nl

• Accreditatie? Presentielijst getekend!

http://www.regiodivers.nl/


Proost!


